
ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

ЕРГОТЕРАПИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

ЕРГОТЕРАПИЯ ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

(валидна за кандидатстудентската кампания за учебната 2023/2024 година) 

 

1. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при коксартроза 

2. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при гонартроза 

3. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при ендопротезиране на тазобедрената става 

4. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при луксации в областта на раменната става 

5. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при фрактури в областта на глезенната става 

6. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при сколиотични деформации на гръбначния 

стълб 

7. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с остър миокарден инфаркт 

8. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти  артериална хипертония 

9. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с тромбофлебит 

10. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с мозъчен инсулт 

11. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с множествена склероза 

12. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с болест на Паркинсон 

13. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при увреди на n. radialis 

14. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при увреди на n. femoralis 

15. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с хронична обструктивна 

белодробна болест (ХОББ) 

16. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа 

(ДЦП) 

17. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при деца с тортиколис 

18. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при деца с вродени деформации в областта 

на ходилата 

19. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при деца с родова травма на plexus brachialis 

20. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при деца с бронхиална астма. 

 

Източници за подготовка: 

1. Димитрова, Ев. и Н. Попов. Ръководство по функционална диагностика на опорно-

двигателния апарат. -  София : НСА- Прес, 2003. 

2. Каранешев, Г. Ръководство за практически упражнения по лечебна физкултура. - 

София : Медицина и физкултура, 1991. 

3. Каранешев, Г. и др. Теория и методика на лечебната физкултура : Учебник за 

студенти от НСА. – 4 доп. изд. - София : Медицина и физкултура,1991. 

4. Попов, Н. Кинезиология и патокинезиология на опорно – двигателния апарат. -  

София : НСА-Прес, 2009. 

5. Попов, Н. Клинична патокинезиологична диагностика на ортопедично-

травматологичната кинезитерапия. -  София : НСА-Прес, 2003. 

6. Попов, Н. Възстановяване на мускулния контрол в глезенно-ходилния комплекс 

след оперативно лекувани фрактури на подбедрицата.  Кинезитерапия, 6, 2006, № 1, с. 39.  

7. Попова, Д. Лечение на мускулни дисфункции в ортопедичната диагностика. -  

София : НСА-Прес, 2007.  



8. Гачева Й. Физикална терапия и рехабилитация на заболяванията в детската възраст. 

София: Медицина и физкултура,  1987. 

9. Желев В., Класически масаж при заболявания. Втора част. София: Авангард прима, 

2010. 

10. Желев В., Класически масаж при заболявания. Първа част. София: Авангард прима, 

2010. 

11. Желев, В. Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични 

заболявания. Под ред. на В. Желев. София: Авангард Прима, 2013. 

12. Желев, В., Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести. Под ред. на В. Желев. 

София: Авангард Прима, 2013. 

13. Костов, Р. Основи на мускулно-скелетната рехабилитация. Второ преработено и 

допълнено издание. София: Авангард Прима, 2018. 

14. Краев Т., Учебник по лечебен масаж. Специална част. Учебник за медицинските 

колежи в България. София: Ерсид, 2007. 

15. Крайджикова Л., В Желев. Масаж – хигиенен, спортен, лечебен и козметичен. София: 

Авангард прима, 2009. 
 



ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО  

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” - ОКС „БАКАЛАВЪР” 

И ЗА ОКС „МАГИСТЪР” (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3, АЛ. 2 И 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ 

ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ – ДВ, БРОЙ 70 0Т 29 АВГ. 2006 Г.) 

 

(валидна за кандидатстудентската кампания за учебната 2023/2024 година) 

 

1. Социалната медицина като наука – развитие, определение, предмет, структура, 

функции, методи.  

2. Здраве и болест. Социални фактори на здравето – развитие на концепциите за 

здравето, определение и измерения на здравето, детерминанти на здравето. 

Класификация на социалните фактори. Социално-медицински подход към здравия и 

болния човек.  

3. Социологически методи в социалната медицина. Въпросникът при социологическото 

проучване. Анкетен метод. Интервю. Социологическо наблюдение и документален 

метод. 

4. Обществено здраве – същност, измерване и оценка. Иточници на данни и 

детерминанти на общественото здраве.  

5. Демографски показатели за статика на населението. Възрастова структура. 

6. Медико-социални аспекти на раждаемостта.  

7. Медико-социални проблеми на общата смъртност. 

8. Медико-социални проблеми на детската смъртност.  

9. Медико-социални проблеми на средната продължителност на предстоящия живот. 

10. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве - основни понятия. 

Източници и методи за изучаване на заболяемостта. Международна класификация на 

болестите (МКБ-10). 

11. Социалнозначими заболявания. Рискови фактори за социално-значимите заболявания.   

12. Измерване на тежестта на заболяванията – DALYs. 

13. Глобални тенденции на хроничните неинфекциозни заболявания. 

14. Глобални тенденции на заразните заболявания. 

15. Здравната система като социална система – фундаментални цели и функции, еволюция 

и реформи на здравните системи.  

16. Типология на здравните системи. 

17. Здравна служба - определение, фактори, функции, организационни принципи. Видове 

здравни институции.   

18. Здравна политика и мениджмънт основани на доказателствата.   

19. Търсене и предлагане в здравеопазването. Особености на пазара на здравни услуги.  

20. SWOT анализ в здравеопазването. 

21. Мениджмънт на професионалната кариера на специалистите по здравни грижи. 

22. Международно здравно сътрудничество. Световна здравна организация - развитие и 

основни насоки на дейност. Глобална и Европейска стратегия на СЗО “Здраве за 

всички през 21 век”.   

23. Същност, функции и принципи на здравното законодателство. Основни положения на 

Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване,  Закона за лечебните заведения. 



24. Първична здравна помощ - концепция на СЗО. Първичната здравна помощ в България. 

25. Болнична помощ – потребности от болнична помощ, мисия, цели и статут на 

болницата, структура и функции на болницата. Оценка на дейността на стационара.  

26. Медико-социални проблеми на майчинството.  

27. Медико-социални проблеми на детството и юношеството.  

28. Промоция на здравето -  възникване, същност и развитие на концепцията. 

29. Принципи на промоцията на здравето. 

30. Здравно възпитание – същност, модели, принципи, методи и средства. 

 

Източници за подготовка:  

1. Велева, Н. Икономика на здравеопазването, Издателски Център на МУ-Плевен, 2016 

2. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска. Социална медицина. ИК 

„ГорексПрес“, София, 2013 

3. Георгиева, С. Промоция на здравето в училище. Издателски център МУПлевен, 2016, 

127 стр. 

4. Гладилов, Ст., Евг. Делчева. Икономика на здравеопазването, Принцепс, София, 2009 

5. Грънчарова Г., С. Александрова-Янкуловска. Социална медицина. Издателски център 

на МУ-Плевен, 2016, 2017, 2018. 

6. Делчева, Евг. Икономика на здравеопазването, Издателски Център на МУ-Плевен, 

2013 

7. Закон за здравето. Български правен портал – www.lex.bg 

8. Закон за здравното осигуряване. Български правен портал – www.lex.bg 

9. Закон за лечебните заведения. Български правен портал – www.lex.bg 

10. Национален статистически институт. Здравеопазване 2021 - http://nsi,bg/bg 

11. Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg 

12. Национален център по обществено здраве и анализи. Кратък статистически 

справочник „Здравеопазване“ - http://ncphp.government.bg 

13. Национална здравноосигурителна каса - www.nhif.bg 
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ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО  

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

(валидна за кандидатстудентската кампания за учебната 2023/2024 година) 

 

 

1. Здравната система като социална система. Фундаментални цели и функции на 

здравните системи. Еволюция и реформи на здравните системи. 

2. Здравна служба - определение, фактори, функции, организационни принципи. Видове 

здравни институции.  

3. Здравна политика и мениджмънт основани на доказателствата.   

4. Търсене и предлагане в здравеопазването. Особености на пазара на здравни услуги.  

5. SWOT анализ в здравеопазването. 

6. Мениджмънт на професионалната кариера на специалистите по обществено здраве и 

здравен   мениджмънт. 

7. Типология на здравните системи. 

8. Международно здравно сътрудничество. Световна здравна организация - развитие и 

основни насоки на дейност. Глобална и Европейска стратегия на СЗО “Здраве за 

всички през 21 век”.  

9. Същност, функции и принципи на здравното законодателство.  

10. Основни положения на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване,  Закона за 

лечебните заведения. 

11. Първична здравна помощ - концепция на СЗО и опитът на развитите страни. 

12. Първичната здравна помощ в България. 

13. Болнична помощ – потребности от болнична помощ, мисия, цели и статут на 

болницата, структура и функции на болницата. 

14. Условия и ред за оказване на болнична помощ – достъп до болнични заведения, 

взаимоотношения на болниците с НЗОК и РЗОК, пациентът в болницата.  

15. Оценка на дейността на стационара.  

16. Медико-социални проблеми на майчинството. Организация на здравните грижи за 

жените и майките. 

17. Медико-социални проблеми на детството и юношеството. Организация на здравните 

грижи за децата. 

18. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на старите хора. 

19. Промоция на здравето - възникване, същност и развитие на концепцията. Принципи на 

промоцията на здравето. 

20. Здравно възпитание – същност, модели, принципи, методи и средства. 

 

Източници за подготовка:  

1. Велева, Н. Икономика на здравеопазването, Издателски Център на МУ-Плевен, 2016 

2. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска. Социална медицина. ИК 

„ГорексПрес“, София, 2013 

3. Георгиева, С. Промоция на здравето в училище. Издателски център МУПлевен, 2016, 

127 стр. 



4. Гладилов, Ст., Евг. Делчева. Икономика на здравеопазването, Принцепс, София, 2009 

5. Грънчарова Г., С. Александрова-Янкуловска. Социална медицина. Издателски център 

на МУ-Плевен, 2016, 2017, 2018. 

6. Делчева, Евг. Икономика на здравеопазването, Издателски Център на МУ-Плевен, 

2013 

7. Закон за здравето. Български правен портал – www.lex.bg 

8. Закон за здравното осигуряване. Български правен портал – www.lex.bg 

9. Закон за лечебните заведения. Български правен портал – www.lex.bg 

10. Национален статистически институт. Здравеопазване 2021 - http://nsi,bg/bg 

11. Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg 

12. Национален център по обществено здраве и анализи. Кратък статистически 

справочник „Здравеопазване“ - http://ncphp.government.bg 

13. Национална здравноосигурителна каса - www.nhif.bg 
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ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ 

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ  

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СЛЕД БАКАЛАВЪР ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”  

(валидна за кандидатстудентската кампания за учебната 2023/2024 година) 

 

 

1. Основни принципи на лидерството в здравните грижи. Теории и стилове на лидерство. 

2. Основни принципи на мениджмънта в здравните грижи. Теории за мениджмънт. Нива 

на мениджмънт и типове мениджъри. 

3. Планирането като първа функция на управлението на здравните грижи. Йерархия на 

планирането. Стратегическо и оперативно планиране. 

4. Процесът на вземане на управленско решение. Видове управленски решения. 

Теоретични системи за вземане на решения. 

5. Средства за решаване на проблеми. 

6. Планирана промяна – основни понятия, теории за промяната. 

7. Управление на работните групи.  

8. Комуникации - същност и основни елементи, комуникации в организациите, 

Информационни сфери.  

9. Комуникациите в здравните грижи – видове комуникации, разговори, работни 

съвещания, работни срещи. 

10. Мениджмънт на конфликтите – причини и източници на конфликти в здравните 

грижи, стратегии и умения за решаване на конфликти. 

11. Лидерство и власт в здравните грижи. Същност и модели на властта, видове власт, 

измерение и закони на властта. 

12. Ефективно управление на времето – главни препятствия и подходи за подобряване на 

управлението на времето. 

13. Управление на човешките ресурси. Привличане, подбор и назначаване на персонала. 

Интервюто като основен метод за подбор на персонал. 

14. Управление на човешките ресурси. Въвеждане в длъжност, ориентация и 

социализация. 

15. Мотивирането като управленски процес в здравните грижи – основни понятия, теории 

за мотивацията. Наградни програми и стимули. 

16. Ефективно управление на материалните ресурси. 

17. Контролът като функция на мениджмънта в здравните грижи.  

18. Подходи за осигуряване на качествени и непрекъснати здравни грижи. 

19. Документация в здравните грижи – протокол за сестрински грижи, технически 

фишове, сестринско досие. 

20. Оценка на работата на персонала. Оценъчна система ПОЛИКАП.  

 

 

Основен източник за подготовка:. 

Основи на управление на здравните грижи. Г. Грънчарова, М. Драганова. Първо издание. 

Издателски център Сиела - Варна, 2022 г. 

Управление на здравните грижи. Трето преработено и допълнено издание. Издателски 

център на МУ-Плевен, 2016 г. 
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